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TESTVÉR-TELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ 

 
Zalakomár község vendégül láthatta székelyföldről Csíkszentkirályt, kárpátaljáról 
Tiszapéterfalvát, felvidékről Krasznahorkaváralját, délvidékről Lukácsfalvát és a Tiszántúlról Be-
rekfürdőt. Ezek a települések Európában egyedülálló hálózatot hoztak létre, ugyanis minden tele-
pülés minden településsel testvér-települési szerződést kötött. 

 
A hosszú hétvége során lehetőség nyílt arra, hogy 
vendégeink megismerjék Zalakomárt és környékét, 
bepillantást nyerjenek egymás kulturális életébe. 
Szombaton a tiszapéterfalvai Kokas banda koncer-
tezett a Művelődési Házban, majd este féktelen 
mulatozás vette kezdetét, ahol a települések fiataljai 
együtt táncoltak. A talpalávalót a helyi harmoniká-
sokkal kiegészült Kokas banda húzta. 
 

Vasárnap is tartalmas délutánra került sor, láthat-
tunk a lukácsfalvaiak jóvoltából kancsika bemuta-
tót, a csíkszentkirályi fiatalok pedig különböző nép-
táncaikkal kápráztatták el a közönséget. 
 

Nagy sikert aratott Gáborné Csiszer Anna, Bartha 
András és Kocsis Lajos népdalénekesek műsora. A 
testvértelepülési hálózat szlogenje: Egymással-
egymásért, ezt bizonyította az a dal is, melyet a 
testvér-polgármesterek együtt adtak elő. A délután 
során felléptek a helyi csoportok is, s azt estet az S-
XXXL Tánccsoport kán-kánja koronázta meg. 
 

Mi, zalakomáriak büszkék vagyunk arra, hogy 
teret tudtunk adni egy olyan rendezvénynek, 
ahol együtt lehettünk, "Egymással - egymásért." 

 
Folytatás a 2. oldalon 

 

 

Turulszobor avatás Csíkszentkirályon 
 

„Legyen ez a szimbólum a székely édesanyákat meg-
áldó szimbólum, megmaradásunkért vívott harcunk-
ban útmutatónk, adjon kezünkbe kardot, ha erőnk 
lankadtával karunk gyengülne, őrködjön Anyaorszá-
gunk, Székelyföldünk fölött, őrizze és védje nemze-
tünket" 

Beszámoló a 3. oldalon 

Pedagógusi díj 
Szeptember 11-én, Zalaváron, a Történelmi Em-
lékparkban megyénket ünneplő rendezvényt tar-
tottak. A program során átadták a megyei ön-
kormányzat kitüntetéseit. Pedagógus díjat vehe-
tett át Lakner Lajos, községünk nyugalmazott 
iskolaigazgatója. 

Programajánló a 2. oldalon! 

www.facebook.com/zalakomar 
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EGYMÁSSAL - EGYMÁSÉRT 

- 1920. július 4-e. Első hallásra, talán nem 
sok mindent mond ez a dátum sokunknak, de 
ha azt mondom, hogy Trianon, összeszorul a 
szívünk. Trianon a világ legigazságtalanabb 
békeszerződése, amikor egy gyönyörű szép 
ország, Magyarország kétharmadát, és annak 
lakosságát elszakították, idegen országokhoz 
csatolták. De ezek az emberek most is ma-
gyarok velünk együtt, megtartották magyar-
ságukat, megtartották a kultúrájukat, és most 
itt vagyunk együtt, hogy együtt ünnepeljünk 
– hallhattuk Hatos Tibor alpolgármester úr 
vasárnapi nyitóbeszédében. Ezt követően a 
települések polgármesterei megtartották 
ünnepi beszédeiket, melynek során hallhat-
tuk, hogyan is alakult ki ez a különleges 
testvér-települési  hálózat. 

 
2005-ben Riersch Zoltán, kiskomáromi szüle-
tésű költő a csíksomlyói búcsúban ismertsé-
get kötött a csíkszentkirályiakkal. Nem sok-
kal később a Nagykanizsai Városi Könyvtár-
ba erdélyi küldöttség érkezett, akikkel 
Riersch Zoltán ellátogatott Zalakomárba. Ők 
ugyancsak azok a csíkszentkirályiak voltak.  
-2007-ben aláírtuk a Művelődési Házban a 
testvér-települési megállapodást. Ezt követő-
en hamarosan találkoztunk Berekfürdőn, a 
csíkszentkirályi polgármester úr, Székely 
Ernő kezdeményezésére, majd 2008-ban itt 
Zalakomárban írtuk alá a csereüdültetési 
megállapodást a településekkel, és azon a 
napon került aláírásra Berekfürdővel is a 
testvér-települési megállapodás – hallhattuk 
Varga Miklós polgármester úr beszédében. 
Dr. Hajdu Lajos Berekfürdő polgármestere 
átvette a szót, és elmondta, hogy a tavalyi, 
tizedik Mezővárosok Találkozóján sor került 
egy beszélgetésre, ami elindította az egész 
Kárpát-medencét lefedő testvér-települési 
hálózat szervezését. 2011. március 12-én a 
települések Berekfürdőn írták alá a testvér-
települési szerződést. 
A két nap során a 6 település jóvoltából 70 
fellépő lépett színpadra, akik közül az elmúlt 
évek találkozóinak hála, ismerősként kö-
szönthették egymást. 
Zalakomár Község Önkormányzata nevében 
köszönetét fejezi ki Varga Miklós polgármes-
ter úr az alábbi személyeknek, akik sokat 
tettek a rendezvény sikerért:  
 

Baranyai Józsefné, Boda Györgyné, 
Borbély Józsefné, Csárdi Tamás, Farkas 
Ernő, Harmat Adrienn, Harmat Jánosné, 
Horváth Zsolt, Hörcsöki Józsefné, Kar-
dics Ferencné, Lakatos Sándor, Lendvay 
László, Lendvay Lászlóné, Lenner Ottó, 
Lukácsné Grózner Andrea, Lutor Kata-
lin, Marton József,  Molnárné Schulteisz 
Ágnes, Mózsi Jánosné, Nagy Beáta, 
Németh Lászlóné Margit, Németh 
Lászlóné Marika, Perge Flóra, Ritecz 
Ferencné, Selek István, Sipos Tivadarné, 
Szalai József, Szanyi Jusztina, Szántó 
Réka, Szekrény Józsefné, Tóth Ottóné, 
Vadlek László, Vincze Józsefné, 
Zsobrák Jenőné. 
Köszönet a fellépőknek is, és nem utolsó 
sorban Hatos Tibor alpolgármester úrnak 
és a képviselőknek:  Csizmadia László-
nak, Marton Józsefnének, Marton Lász-
lónak, Nagy Gábornak és Tóth-Pajor 
Szabolcsnak. 
 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

Október 6-án, csütörtökön 17 órától 
gyertyás megemlékezést tartunk a 
Művelődési Ház előtt. Szeretettel 
várunk mindenkit, aki gyertyát sze-
retne gyújtani az aradi vértanuk em-
lékére. 
 
Süteménysütő verseny 
Süteménysütő versenyt hirdetünk 
településünk lakóinak. A versenyre 
olyan süteményeket várunk, melyek 
gyümölcs hozzáadásával készültek. 
Az elkészült alkotásokat október 16-
án, 12 órára várjuk a Művelődési 
Házba, ahol a zsűri értékeli azokat. 
Eredményhirdetésre a szüreti felvo-
nulás végén kerül sor, amikor a me-
net visszaér a Művelődési Házba. 
Nevezési díj nincs. 

SZÜRETI 

FELVONULÁS  
 

 
 
Az Úr 2011. esztendejé-
ben, trágyahordás havának 
16. napján ismét szüreti 
felvonulásra várjuk a falu 
népét. 
Kérjük a tisztelt tátogató 
közönséget, hogy tartóz-
kodjanak a sértő megjegy-
zésektől, mert életfogytig-
lani vízivásra ítélünk min-
denkit. Ugyancsak felhív-
juk a figyelmet arra is, 
hogy a felvonulók etetése, 
itatása nem tilos, sőt köte-
lező. De a kínálás után ne 
feledkezzenek meg a fel-
vonulók támogatásáról 
sem. Nem vetne jó fényt 
falura, ha sokan az árkok-
ban éjszakáznának. 
 

Felvonulásunkkal elindu-
lunk folyó évünk októbe-
rének tizenhatodik nap-
ján, az ebéd utáni első 
órában a kultúra háza 
elől. 
 

Kérünk hát mindenkit, aki 
az Árpád, Kossuth, Zrínyi, 
Bercsényi, Péczely köz, 
Tavasz, Ady, Fő, Attila, 
Széchenyi, Petőfi utca 
lakója, hogy időben táto-
gassa száját a kapuban, ha 
hallja kisbíró urunk mesz-
szire szóló dobjának hang-
ját! 
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TURULSZOBROT AVATTAK CSÍKSZENTKIRÁLYON 

„Kiterjesztette szárnyait és védelmébe vette 
ezt a népet" - áll az augusztus végén 
Csíkszentkirály központjában felavatott Tu-
rul szobor talapzatán. A helyiek régi vágya 
valósult meg az emlékmű felállításával, mely-
hez Zalakomár Község Önkormányzata 2009-
ben 150 ezer forinttal járult hozzá. 
 

 
Sárpátky Zoltán szobrászművész alkotásának avatójára, az 
egyházközség védőszentjének, Szent István király szentté 
avatásának emlékére megtartott ünnepi szentmisét követő-
en kerül sort, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. A huszá-
rok és a rézfúvósok vezetésével népviseletbe öltözött ifjak 
vonultak fel, majd Székely Ernő polgármester lépett a 
mikrofon elé, köszöntve a megjelenteket, a magyarországi 
vendégeket és az egyházi elöljárókat. A csíki település első 
embere beszédében hangsúlyozta: az 1989-es rendszervál-
tás után lehetőség adódott arra, hogy szabadon használhas-
suk nemzeti szimbólumainkat. A turulmadár a magyarok 
ősi hitvilágának emléke, ma már nem pogány jelkép, mert 
az évszázadok megszentelték nemes emlékét. A turul, más 
néven kerecsensólyom a magyarság eredetének mitikus 
madara, Attila földjére vezette a magyarságot. 

A totemisztikus madár, a turul ma is él a magyarság tudatá-
ban, igaz, gyakran próbálták elhessegetni tudatunkból, azon-
ban szívósan él az emlékezetben, végérvényesen eltüntetni 
nem tudták. Szükséges, hogy külsőségekben is megjelenítsük 
történelmi múltunkat, szimbólumokkal emlékeztessünk több 
mint ezer éves ittlétünkre, ápolva gyökereinket, mert múlt 
nélkül nincsen jövő. A fekete-piros székely nemzeti szalagot 
dr. Kéki Zoltán, Tánczos Barna és Székely Ernő vágta át, 
majd főtisztelendő Tamás József püspök megáldotta az em-
lékművet. Az avatóünnepség kulturális műsorral zárult. 

 
Forrás: http:// csikszentkiraly.ro 

PETŐFI SÁNDOR DOMBORM Ű 
LUKÁCSFALVÁN  

 

Lukácsfalván, Kisboldogasszony napjához legközelebb eső 
vasárnap ünnepelik a falunapot, a hagyományos búcsút. Ez 
a bánáti, kis település 226 éves múltra tekint vissza, és az 
idei falunapi rendezvénysorozatra az Együtt – Egymásért 
elnevezésű testvértelepülések Kárpát-medencei hálózatnak 
köszönve, eljöttek a testvértelepülések képviselői is. A 
magyarországi Berekfürdőről érkező vendégeket dr. Hajdu 
Lajos polgármester vezette, Zalakomárról Varga Miklós 
polgármester vezetésével jöttek a látogatók, Tóth Bálint, 
polgármester vezetésével érkeztek az ukrajnai, 
tiszapéterfalvi vendégek, ugyanakkor Székely Ernővel, 
Csíkszentkirály polgármesterével is érkezett egy csoport. 
Berekfürdőn, a nyár folyamán született meg az ötlet, hogy 
egy Petőfi Sándor domborművet ajándékoznak 
Lukácsfalvának, ennek az alkotásnak az ünnepélyes lelep-

 

A rendezvényre ellátogatott Thomka Orsolya, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium Kapcsolattartási Főosztály 
Délvidéki osztályvezetője is. A vendégeket, az egybegyűlte-
ket elsőként Mészáros István, Lukácsfalva helyi közösség 
tanácselnöke köszöntötte, majd dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar 
Nemzeti Tanács alelnöke szólt az ünneplő közösséghez. Ezt 
követően dr. Hajdu Lajos, Berekfürdő polgármestere köszön-
tötte a jelenlevőket, szólt Petőfi Sándorról, aki egy rendkívül 
termékeny költő volt, 782 költeményt hagyott az utókornak.  
- Remélem, hogy ez a Petőfi dombormű is arra fogja emlé-
keztetni a lukácsfalviakat, hogy ugyan a nemzettől messze 
vannak, de ez nem azt jelenti, hogy távol is. Gondolatban, 
érzelmekben nagyon közel vagyunk egymáshoz. Dr. Hajdu 
Lajos a köszöntője után Mészáros Istvánnak Lukácsfalva 
tanácselnökének átadta Berekfürdő adománylevelét a dom-
bormű kapcsán, amellyel erősíteni szeretnék a 
testvértelepülési kapcsolatot. Mindenki örömére a dombormű 
a Petőfi Sándor utca elején kapott helyet.  

forrás:http//lukacs.org.rs 
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OKTÓBERBEN NÉPSZÁMLÁLÁS ! 

 

A lakosságnak az októberi népszámlálás alkalmával lehetősége 
nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kíván-
ja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése 
mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy 
internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környe-
zetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szep-
tember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba 
eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a 
számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni 
a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az internetes kapu, 
amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a 
kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba 
beépített magyarázatok segítik.  
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 
percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztar-
tásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron 
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.  
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén 
érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, 
a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról 
szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiek-
ben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A 
népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött 
kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben tör-
ténik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyek-
ről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség össze-
tételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt.  
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és 
belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy 
illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír 
alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonsá-
gos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az 
adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken 
szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítet-
ten történik. A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálá-
si adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az 
adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a ke-
letkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számá-
ra történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló 
adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formá-
jában történik.  
A KSH a telefonos ügyfélszolgálatot működtet 2011. szeptember 
15-e és november 8-a között naponta (hétvégén is) 8 és 20 óra 
között. Az adatszolgáltató a telefonszám felhívását követően 
többek között ellenőrizheti a nála népszámlálással megbízott 
számlálóbiztosként jelentkező személy nevét és azonosító számát, 
meggyőződhet arról, hogy a hozzá bekopogó személy valóban 
népszámlálási munkát végez. Az ingyenesen hívható két telefon-
szám a következő: 06-80-200-014, 06-80-200-224. 
Bővebb információ: 
Internet: http://www.nepszamlalas.hu 
Internetes kitöltési oldal: http://www.enepszamlalas.hu 
 
 

Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 
E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Megváltozik a lakásfenntartási támogatás - A fű-
téstámogatást is az önkormányzatnál kell igényelni 
 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szep-
tember 1-től Jelentősen átalakul a lakásfenntartási 
támogatás. Augusztus 31-ével megszűnik a szociális 
alapú gázár- és távhő ártámogatás és beépül a lakás-
fenntartási támogatásba, az új támogatást a helyi ön-
kormányzatnál kell igényelni. Lakásfenntartási támo-
gatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, 
albérleti díjra, közös költségre, csatorna-használati 
díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz; 
és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Újdonság az 
eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel 
fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakásfenn-
tartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy 
más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi 
önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- 
és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy ter-
mészetben is megállapíthatja a támogatást. 
 
Bővebben a http://zalakomar.hu/lakasf.pdf oldalon 

olvashatnak a témával kapcsolatban 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 
Jegyzői ügyfélfogadás ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 
A pénztár nyitva tartása: 
Hétfő: 8-12 óráig 
Szerda: 13-16 óráig 
 
Családsegítő és gyermekjóléti központ:  
Gerő Sándor, Pusztainé Takács Ildikó, 
Varga Zoltán 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 22-es mellék 
Email: csaladsegites@zalakomar.hu 
Hétfő: 8-12 óráig 
Kedd: 8-12 óráig 
Szerda: 13-17 óráig 
 
Falugazdász: Pusztainé Fodor Ágnes 
Minden páros héten: Kedd: 10:30-13 óráig 
 
Mentorhálózati munkatárs: 
Szmodics Ernő 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 24-es mellék 
Kedd: 9-15 óráig 
Szerda: 9-15 óráig 
 


